
                                                                                                               Sucha Beskidzka 05.11.2013r. 

 

Protokół nr.2.Rok szkolny 2013/2014, z zebrania Rady Rodziców i Dyrektora, 

Zespołu Szkół im.J.P.2.w Suchej Beskidzkiej . Dnia 05.11.2013r. 

Dnia 05.11.2013. o godzinie 16.00. w Zespole Szkół im.J.P.2.w Suchej Beskidzkiej , 

odbyło się zebranie Rady Rodziców oraz Dyrektora Zespołu Szkół  Pani mgr . Krystyny 

Wajdzik. 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych gości. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania. 

 

-ad punkt 1- Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Stankiewicz-

Sowa. Po przywitaniu Pani Dyrektor oraz przybyłych przedstawicieli Rad Klasowych 

przystąpiono do sprawdzenia obecności. (lista obecności-załącznik nr1) 

-ad punkt 2- Jednogłośnie przyjęto porządek zebrania 

Przewodnicząca Rady rodziców poinformowała zebranych o nowo utworzonej 
skrzynce mailowej Rady : rodzice.suchabeskidzka@gmail.com. Skrzynka pocztowa będzie 
obsługiwana przez Panią przewodnicząca i ma służyć do kontaktu wszystkich 
zainteresowanych rodziców, uczniów i nauczycieli z Radą.  
  

Pani Dyrektor w związku z ustaleniami podjętymi na poprzednim zebraniu w dniu 
23.09.2013r złożyła oświadczenie w sprawie przyczyny zapadłej decyzji o. reorganizacji 
szkolnej stołówki.  
Cyt.: „ Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2013r została przekazana informacja, że z 
dniem 01.03.2014r szkolna stołówka zostanie przekształcona. Stołówka nadal będzie 
dostępna dla uczniów, jednakże zostanie ogłoszony przetarg na jej prowadzenie. Powodem 
tej zmiany jest sytuacja kradzieży produktów spożywczych, jaka miała miejsce 24/25 czerwca 
br., a dopuściły się jej osoby zatrudnione w kuchni. Jest to jedyny powód tej zmiany.  
Obawy może budzić cena obiadów, jaka będzie obowiązywać od 1 marca. Zapewniam, że 
szkoła współpracując z Miejskim Ośrodkiem Opieki Społecznej wykorzystuje wszystkie 
możliwości dzięki, którym w szkole nie ma i nie będzie dzieci głodnych.” 

Po wygłoszeniu powyższego oświadczenia Pani Dyrektor poinformowała, iż robiła 
rozpoznanie w sprawie cen obiadów w okolicznych szkołach gzie stołówki zostały 
sprywatyzowane. Ceny wahają się od 3zł do 6 zł.  

Ponieważ zebrani rodzice nie uzyskali odpowiedzi od Pani Dyrektor czy np. szkoła czy 
też gmina będzie występować jako oferent w przetargu w sprawie obiadów dla dzieci, czy np. 
obiady będą dostarczane do szkoły w formie cateringu czy też będzie nowy najemca 
stołówki, a obiady będą przygotowywane w szkole, ustalono, że na najbliższych zebraniach 
klasowych, które mają się odbyć w listopadzie, Przewodniczący Klasowi zbiorą od rodziców 
opinie i pytania w sprawie zasad funkcjonowania przyszłej stołówki szkolnej i przekażą je na 

mailto:rodzice.suchabeskidzka@gmail.com


adres mailowy Rady Rodziców. Po zebraniu opinii w tej sprawie zostanie zwołane kolejne 
zebranie Rady Rodziców, na które zaprosimy Pana Burmistrza i w trakcie, którego 
przedstawimy nasze opinie w tej sprawie. 

 
Pani Dyrektor poinformowała o organizacji tzw. „okrągłego stołu” w dniu 15.11.2013r 

o godzinie 12.45, na który zaprasza rodziców. Zebranie okrągłego stołu – rodziców, uczniów i 
nauczycieli ma dotyczyć ustalenia zasad organizacji lekcji wychowania fizycznego. Problem 
ten był poruszany na zebraniu Rady Szkoły, która miała miejsce w dniu 23.09.2013r. 

Rada Rodziców została poproszona o zakup dla szkoły 10 szt. sztalug drewnianych 
służących do ekspozycji prac dzieci oraz o pilny zakup rolet do pracowni multimedialnej. 
Pozytywną decyzję w sprawie zakupu rolet podjęto na zebraniu natomiast w sprawie zakupu 
sztalug decyzja zostanie podjęta po przedstawieniu przez szkołę kwoty jaka jest niezbędna 
na ten cel oraz po rozliczeniu Przez Panią Skarbnik uzyskanych wpłat składek. 

 
Po wyczerpaniu wszystkich tematów porządku zebranie zakończono.  

 

Załączniki: 

Nr 1-Lista obecności. 
Nr 2- oświadczenie Pani Dyrektor 
 
 
Protokół sporządził                                                                Protokół zatwierdził 

Sekretarz Rady Rodziców                                          Przewodnicząca Rady Rodziców 

Edyta Mykietyńska      Pani Katarzyna Stankiewicz - Sowa                                                                                                          

 


